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1. Atha kho bhagavā rājagahe yathābhirattaṃ viharitvā yena kapilavatthu 
tena cārikaṃ pakkāmi. Anupubbena cārikaṃ caramāno yena kapilavatthu 
tadavasari.  
 
 

2. Tatrasudaṃ bhagavā sakkesu viharati kapilavatthusmiṃ 
nigrodhārāme. Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā patta-
cīvaramādāya yena suddhodanassa sakkassa nivesanaṃ tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi.  
 
 

3. Atha kho rāhulamātā devī rāhulakumāraṃ1 etadavoca: “Eso te rāhula, 
pitā. Gacchassu2 dāyajjaṃ yācāhī ”ti. Atha kho rāhulo kumāro yena bhagavā 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavato purato aṭṭhāsi: “Sukhā te samaṇa 
chāyā ”ti.  
 
 

4. Atha kho bhagavā uṭṭhāyāsanā pakkāmi. Atha kho rāhulo kumāro 
bhagavantaṃ piṭṭhito piṭṭhito anubandhi: “Dāyajjaṃ me samaṇa dehi. 
Dāyajjaṃ me samaṇa dehī ”ti. Atha kho bhagavā āyasmantaṃ sāriputtaṃ 
āmantesi: “Tena hi tvaṃ sāriputta, rāhulakumāraṃ pabbājehī ”ti. 
“Kathāhambhante, rāhulakumāraṃ pabbājemī ”ti?  
 
 

5. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave, tīhi saraṇa-
gamanehi sāmaṇerapabbajjaṃ. Evañca pana bhikkhave, pabbājetabbo: 
Paṭhamaṃ kesamassuṃ ohārāpetvā kāsāyāni vatthāni acchādāpetvā 
ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ kārāpetvā bhikkhūnaṃ pāde vandāpetvā ukkuṭikaṃ 
nisīdāpetvā añjaliṃ paggaṇhāpetvā ‘Evaṃ vadehī ’ti vattabbo: ‘Buddhaṃ 
saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Saṅghaṃ saraṇaṃ 
gacchāmi. Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi dhammaṃ 
saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi 
buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 
Tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmī ’ti. Anujānāmi bhikkhave, imehi tīhi 
saraṇagamanehi sāmaṇerapabbajjan ”ti.  
 
 

6. Atha kho āyasmā sāriputto rāhulaṃ kumāraṃ pabbājesi. Atha kho 
suddhodano sakko yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho 
suddhodano sakko bhagavantaṃ etadavoca: “Ekāhaṃ bhante, bhagavantaṃ 
varaṃ yācāmī ”ti. “Atikkantavarā kho gotama, tathāgatā ”ti. “Yañca bhante, 
kappati yañca anavajjan ”ti. “Vadehi gotamā ”ti.  

                                                   
1 rāhulaṃ kumāraṃ - Ma, Syā.    2 gacchassa - Syā, Manupa, Sīmu. 
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1. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rājagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra đi du hành về phía thành Kapilavatthu. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến thành Kapilavatthu.  
 
 

2. Tại nơi đó giữa dân chúng dòng Sakya, đức Thế Tôn ngự ở thành 
Kapilavatthu, tại tu viện Nigrodha. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã 
mặc y, cầm y bát, đi đến tư dinh của Suddhodana dòng Sakya,[*] sau khi đến 
đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn.  
 
 

3. Khi ấy, hoàng hậu mẹ của Rāhula đã nói với hoàng tử Rāhula điều này: 
- “Này Rāhula, người kia là cha của con. Hãy đi và cầu xin phần thừa kế.” Khi 
ấy, hoàng tử Rāhula đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đứng ở phía 
trước đức Thế Tôn (nói rằng): - “Này vị Sa-môn, bóng che của ngài thật an 
lạc.”  
 
 

4. Sau đó, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Khi ấy, hoàng tử 
Rāhula đã theo sát phía sau đức Thế Tôn (nói rằng): - “Này vị Sa-môn, hãy 
ban cho con phần thừa kế. Này vị Sa-môn, hãy ban cho con phần thừa kế.” 
Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Sāriputta rằng: - “Này Sāriputta, như thế 
thì ngươi hãy cho hoàng tử Rāhula xuất gia.” - “Bạch ngài, con cho hoàng tử 
Rāhula xuất gia như thế nào?”  
 
 

5. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép việc xuất gia sa di 
bằng ba sự đi đến nương nhờ (Tam Quy). Và này các tỳ khưu, nên cho xuất 
gia như vầy: Trước tiên, nên cho cạo bỏ râu tóc, cho choàng lên các tấm vải 
màu ca-sa, cho đắp thượng y một bên vai, bảo đảnh lễ ở chân các vị tỳ khưu, 
bảo ngồi chồm hổm, bảo chắp tay lên, và nên bảo rằng: ‘Ngươi hãy nói như 
vầy: Tôi đi đến đức Phật là nơi nương nhờ. Tôi đi đến Giáo Pháp là nơi 
nương nhờ. Tôi đi đến Hội Chúng là nơi nương nhờ. Lần thứ nhì, tôi đi đến 
đức Phật là nơi nương nhờ. Lần thứ nhì, tôi đi đến Giáo Pháp là nơi nương 
nhờ. Lần thứ nhì, tôi đi đến Hội Chúng là nơi nương nhờ. Lần thứ ba, tôi đi 
đến đức Phật là nơi nương nhờ. Lần thứ ba, tôi đi đến Giáo Pháp là nơi 
nương nhờ. Lần thứ ba, tôi đi đến Hội Chúng là nơi nương nhờ.’ Này các tỳ 
khưu, ta cho phép việc xuất gia sa di bằng ba sự đi đến nương nhờ này.”  
 
 

6. Khi ấy, đại đức Sāriputta đã cho hoàng tử Rāhula xuất gia. Sau đó, 
Suddhodana dòng Sakya đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ 
đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, 
Suddhodana dòng Sakya đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, trẫm 
thỉnh cầu đức Thế Tôn một điều ước muốn.” - “Này vị Gotama, các đấng Như 
Lai đã vượt khỏi các điều ước muốn.” - “Bạch ngài, điều ấy là hợp lý, điều ấy 
không bị chê trách.” - “Này vị Gotama, xin hãy nói.”  
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“Bhagavati me bhante, pabbajite anappakaṃ dukkhaṃ ahosi. 
Tathānande adhimattaṃ rāhule. Puttapemaṃ bhante, chaviṃ chindati. 
Chaviṃ chetvā cammaṃ chindati. Cammaṃ chetvā maṃsaṃ chindati. 
Maṃsaṃ chetvā nhāruṃ chindati. Nhāruṃ chetvā aṭṭhiṃ chindati. Aṭṭhiṃ 
chetvā aṭṭhimiñjaṃ āhacca tiṭṭhati. Sādhu bhante, ayyā ananuññātaṃ 
mātāpitūhi puttaṃ na pabbājeyyun ”ti.  
 

 
7. Atha kho bhagavā suddhodanaṃ sakkaṃ dhammiyā kathāya 

sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha kho suddhodano 
sakko bhagavatā dhammiyā kathāya sandassito samādapito samuttejito 
sampahaṃsito uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā 
pakkāmi.  
 

 
8. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 

kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Na bhikkhave, ananuññāto mātāpitūhi 
putto pabbājetabbo. Yo pabbājeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

Rāhulavatthukathā niṭṭhitā.  
 

***** 
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- “Bạch ngài, khi đức Thế Tôn đã xuất gia, đau khổ đã khởi lên ở trẫm 
không phải là ít, tương tự như vậy trong việc Nandā,1 (nhưng là sự đau khổ) 
vô cùng mãnh liệt trong việc Rāhula. Bạch ngài, lòng thương yêu đối với 
người con trai cắt vào da, sau khi cắt vào da nó cắt vào lớp da trong, sau khi 
cắt vào lớp da trong nó cắt vào thịt, sau khi cắt vào thịt nó cắt vào gân, sau 
khi cắt vào gân nó cắt vào xương, sau khi cắt vào xương nó đạt đến tủy xương 
rồi trú (ở đó). Bạch ngài, tốt đẹp thay các ngài đại đức không nên cho người 
con trai chưa được phép của cha mẹ xuất gia.” 

 
7. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 

phấn khởi cho Suddhodana dòng Sakya bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
bằng bài Pháp thoại, Suddhodana dòng Sakya đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi.  
 

8. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên cho người con trai 
chưa được phép của cha mẹ xuất gia; vị nào cho xuất gia thì phạm tội 
dukkaṭa.” 
 

Dứt phần giảng về câu chuyện của Rāhula. 
 

***** 

                                                   
1 Nandā là con trai của đức vua Suddhodana và bà Mahāpajāpatī Gotamī, tức em cùng cha 
khác mẹ với đức Phật (ND). 
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1. Atha kho bhagavā kapilavatthusmiṃ yathābhirattaṃ viharitvā yena 
sāvatthi tena cārikaṃ pakkāmi. Anupubbena cārikaṃ caramāno yena 
sāvatthi tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmato sāriputtassa 
upaṭṭhākakulaṃ āyasmato sāriputtassa santike dārakaṃ pāhesi: “Imaṃ 
dārakaṃ thero pabbājetū ”ti.  
 
 
 

2. Atha kho āyasmato sāriputassa etadahosi: “Bhagavatā paññattaṃ ‘na 
ekena dve sāmaṇerā upaṭṭhāpetabbā ’ti. Ayañca me rāhulo sāmaṇero. 
Kathannu kho mayā paṭipajjitabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesi. 
“Anujānāmi bhikkhave, vyattena bhikkhunā paṭibalena ekena dve sāmaṇere 
upaṭṭhāpetuṃ yāvatake vā pana ussahati ovadituṃ anusāsituṃ, tāvatake 
upaṭṭhāpetun ”ti.  
 
 
 

3. Atha kho sāmaṇerānaṃ etadahosi: “Kati nu kho amhākaṃ sikkhā-
padāni? Kattha ca amhehi sikkhitabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, sāmaṇerānaṃ dasa sikkhāpadāni. Tesu ca 
sāmaṇerehi sikkhituṃ. Pāṇātipātā veramaṇī, adinnādānā veramaṇī, 
abrahmacariyā veramaṇī, musāvādā veramaṇī, surāmerayamajja-
pamādaṭṭhānā veramaṇī, vikālabhojanā veramaṇī, naccagītavāditavisūka-
dassanā veramaṇī, mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsaṇaṭṭhānā 
veramaṇī, uccāsayanamahāsayanā veramaṇī, jātarūparajatapaṭiggahaṇā 
veramaṇī. Anujānāmi bhikkhave, sāmaṇerānaṃ imāni dasa sikkhāpadāni. 
Imesu ca sāmaṇerehi sikkhitun ”ti.  
 
 
 

4. Tena kho pana samayena sāmaṇerā bhikkhūsu agāravā appatissā 
asabhāgavuttikā1 viharanti. Bhikkhū ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ 
hi nāma sāmaṇerā bhikkhūsu agāravā appatissā asabhāgavuttikā viharissantī 
”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, pañcahaṅgehi 
samannāgatassa sāmaṇerassa daṇḍakammaṃ kātuṃ: Bhikkhūnaṃ alābhāya 
parisakkati, bhikkhūnaṃ anatthāya parisakkati, bhikkhūnaṃ avāsāya2 
parisakkati, bhikkhūnaṃ akkosati paribhāsati, bhikkhū bhikkhūhi bhedeti. 
Anujānāmi bhikkhave, imehi pañcahaṅgehi samannāgatassa sāmaṇerassa 
daṇḍakammaṃ kātun ”ti.  
 
 
 

5. Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kinnu kho daṇḍakammaṃ 
kātabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, 
āvaraṇaṃ kātun ”ti.  

                                                   
1 asabhāgavuttino - PTS.      2 anāvāsāya - Syā. 
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1. Sau đó, khi đã ngự tại thành Kapilavatthu theo như ý thích, đức Thế 
Tôn đã ra đi du hành về phía thành Sāvatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài 
đã ngự đến thành Sāvatthi. Tại nơi đó trong thành Sāvatthi, đức Thế Tôn ngự 
ở Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ 
của đại đức Sāriputta đã gởi đứa trẻ trai đến đại đức Sāriputta (nói rằng): 
“Xin ngài trưởng lão hãy cho đứa trẻ này xuất gia.”  
 

 
2. Khi ấy, đại đức Sāriputta đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định 

rằng: ‘Một vị không nên để cho hai sa di phục vụ,’ và ta đây đã có sa di 
Rāhula. Vậy ta nên thực hành như thế nào?” Rồi đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng 
lực một mình được để cho hai sa di phục vụ, hoặc để cho nhiều (sa di) phục 
vụ với số lượng mà vị ấy vẫn có đủ khả năng để giáo huấn và giảng dạy.”  
 

 
3. Sau đó, các vị sa di đã khởi ý điều này: “Chúng ta có bao nhiêu điều 

học? Và chúng ta nên học tập về vấn đề gì?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép mười điều học đến các sa di và (cho 
phép) các sa di học tập về các điều học ấy: Việc tránh xa sự giết hại mạng 
sống, việc tránh xa sự lấy vật không được cho, việc tránh xa điều phi Phạm 
hạnh (sự hành dâm), việc tránh xa sự nói dối, việc tránh xa trường hợp dễ 
duôi uống chất say là rượu và chất lên men, việc tránh xa sự ăn phi thời, việc 
tránh xa sự múa hát đờn và xem trình diễn, việc tránh xa trường hợp đeo 
vòng hoa thoa vật thơm và tô điểm bằng đồ trang sức, việc tránh xa chỗ nằm 
ngồi cao và rộng lớn, việc tránh xa sự thọ lãnh vàng bạc. Này các tỳ khưu, ta 
cho phép mười điều học này đến các sa di và (cho phép) các sa di học tập về 
các điều học này.”  
 

 
4. Vào lúc bấy giờ, các sa di sống không tôn kính, không vâng lời, có lối cư 

xử không hòa nhã đối với các tỳ khưu. Các vị tỳ khưu phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các sa di lại sống không tôn kính, không vâng lời, có 
lối cư xử không hòa nhã đối với các tỳ khưu?” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thực thi hình phạt đối với vị sa 
di có năm yếu tố: Là vị ra sức làm cho các tỳ khưu không được lợi lộc, ra sức 
làm cho các tỳ khưu không được sự lợi ích, ra sức làm cho các tỳ khưu không 
có chỗ ngụ, mắng nhiếc gièm pha các tỳ khưu, chia rẽ các tỳ khưu (này) với 
các tỳ khưu (khác). Này các tỳ khưu, ta cho phép thực thi hình phạt đối với vị 
sa di có năm yếu tố này.”  
 

 
5. Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Hình phạt gì nên được thực 

hiện?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thực hiện sự ngăn cấm.”  
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6. Tena kho pana samayena bhikkhū sāmaṇerānaṃ sabbaṃ 
saṅghārāmaṃ āvaraṇaṃ karonti. Sāmaṇerā ārāmaṃ pavisituṃ alabhamānā 
pakkamantipi vibbhamantipi titthiyesupi saṅkamanti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, sabbo saṅghārāmo āvaraṇaṃ 
kātabbo. Yo kareyya, āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, yattha vā 
vasati, yattha vā paṭikkamati, tattha āvaraṇaṃ kātun ”ti.  
 
 
 

7. Tena kho pana samayena bhikkhū sāmaṇerānaṃ mukhadvārikaṃ 
āhāraṃ āvaraṇaṃ karonti. Manussā yāgupānampi saṅghabhattampi karontā 
sāmaṇere evaṃ vadenti:1 “Etha bhante, yāguṃ pivatha. Etha bhante, 
bhattaṃ bhuñjathā ”ti. Sāmaṇerā evaṃ vadenti:1 “Nāvuso, labbhā. 
Bhikkhūhi āvaraṇaṃ katan ”ti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhadantā sāmaṇerānaṃ mukhadvārikaṃ āhāraṃ 
āvaraṇaṃ karissantī ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, 
mukhadvāriko āhāro āvaraṇaṃ kātabbo. Yo kareyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

Daṇḍakammavatthu niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

                                                   
1 vadanti - PTS. 
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6. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu thực hiện sự ngăn cấm toàn bộ khu vực 
tu viện của hội chúng đối với các sa di. Các sa di trong khi không thể đi vào tu 
viện nên rời đi, hoàn tục, chuyển sang ngoại đạo. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên thực hiện sự ngăn cấm toàn 
bộ khu vực tu viện của hội chúng; vị nào thực hiện thì phạm tội dukkaṭa. Này 
các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện sự ngăn cấm ở chỗ (tỳ khưu) sinh sống 
hoặc ở chỗ (tỳ khưu) lui tới.”  
 

7. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu thực hiện sự ngăn cấm thức ăn theo 
đường miệng đối với các sa di. Dân chúng trong lúc làm nước cháo và bữa ăn 
dâng hội chúng nói với các sa di như vầy: - “Này các ngài, hãy đến và húp 
cháo. Này các ngài, hãy đến và thọ dụng bữa ăn.” Các vị sa di nói như vầy: - 
“Này các đạo hữu, không thể được. Các tỳ khưu đã thực hiện sự ngăn cấm.” 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các đại đức lại thực 
hiện sự ngăn cấm thức ăn theo đường miệng đối với các sa di?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên thực hiện sự 
ngăn cấm thức ăn theo đường miệng, vị nào thực hiện thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

Dứt câu chuyện về hình phạt. 
 

***** 
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1. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū upajjhāye anāpucchā 
sāmaṇerānaṃ āvaraṇaṃ karonti. Upajjhāyā gavesanti: “Kathaṃ nu kho 
amhākaṃ sāmaṇerā na dissantī ”ti? Bhikkhū evamāhaṃsu: “Chabbaggiyehi 
āvuso, bhikkhūhi āvaraṇaṃ katan ”ti. Upajjhāyā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū amhe anāpucchā 
amhākaṃ sāmaṇerānaṃ āvaraṇaṃ karissantī ”ti? Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Na bhikkhave, upajjhāye anāpucchā āvaraṇaṃ kātabbaṃ. Yo 
kareyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  

 
2. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū therānaṃ bhikkhūnaṃ 

sāmaṇere apalāḷenti. Therā sāmaṃ dantakaṭṭhampi mukhodakampi 
gaṇhantā kilamanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, 
aññassa parisā apalāḷetabbā. Yo apalāḷeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  

 
3. Tena kho pana samayena āyasmato upanandassa sakyaputtassa 

kaṇṭako nāma sāmaṇero kaṇṭakiṃ nāma bhikkhuniṃ dūsesi. Bhikkhū 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma sāmaṇerā evarūpaṃ 
anācāraṃ ācarissantī ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, dasahaṅgehi samannāgataṃ sāmaṇeraṃ nāsetuṃ: Pāṇātipātī 
hoti, adinnādāyī hoti, abrahmacārī hoti, musāvādī hoti, majjapāyī hoti, 
buddhassa avaṇṇaṃ bhāsati, dhammassa avaṇṇaṃ bhāsati, saṅghassa 
avaṇṇaṃ bhāsati, micchādiṭṭhiko hoti, bhikkhunīdūsako hoti. Anujānāmi 
bhikkhave, imehi dasahaṅgehi samannāgataṃ sāmaṇeraṃ nāsetun ”ti.  

 
4. Tena kho pana samayena aññataro paṇḍako bhikkhūsu pabbajito hoti. 

So dahare bhikkhū upasaṅkamitvā evaṃ vadeti: “Etha, maṃ āyasmanto 
dūsethā ”ti. Bhikkhū apasādenti: “Nassa paṇḍaka. Vinassa paṇḍaka. Ko tayā 
attho ”ti? So bhikkhūhi apasādito mahante mahante munigalle1 sāmaṇere 
upasaṅkamitvā evaṃ vadeti: “Etha, maṃ āyasmanto2 dūsethā ”ti. Sāmaṇerā 
apasādenti: “Nassa paṇḍaka. Vinassa paṇḍaka. Ko tayā attho ”ti?  

 
5. So sāmaṇerehi apasādito hatthibhaṇḍe assabhaṇḍe upasaṅkamitvā 

evaṃ vadeti: “Etha, maṃ āvuso dūsethā ”ti. Hatthibhaṇḍā assabhaṇḍā 
dūsesuṃ. Te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Paṇḍakā ime samaṇā 
sakyaputtiyā. Ye ’pi imesaṃ na paṇḍakā, te ’pi paṇḍake dūsenti. Evaṃ ime 
sabbeva abrahmacārino ”ti.  

 
6. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ hatthībhaṇḍānaṃ assabhaṇḍānaṃ 

ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Paṇḍako bhikkhave, anupasampanno na 
upasampādetabbo. Upasampanno nāsetabbo ”ti. (1) 
 

                                                   
1 moḷigalle - Ma; moligalle - Syā, PTS, Avi, Japu.  2 etha maṃ āvuso - Ma, PTS. 
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1. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư không hỏi các vị thầy tế độ lại 
thực hiện sự ngăn cấm đối với các sa di. Các vị thầy tế độ tìm kiếm (hỏi rằng): 
“Vì sao các sa di của chúng tôi lại không được nhìn thấy?” Các tỳ khưu đã nói 
như vầy: - “Này các đại đức, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư đã thực hiện sự ngăn 
cấm.” Các vị thầy tế độ phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư không hỏi chúng tôi lại thực hiện sự ngăn cấm đối với các 
sa di của chúng tôi?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, chưa hỏi các vị thầy tế độ không nên thực hiện sự ngăn cấm; vị nào 
thực hiện thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã dụ dỗ các sa di của các tỳ 
khưu trưởng lão. Các vị trưởng lão bị mệt nhọc trong khi tự mình lấy gỗ chà 
răng và nước súc miệng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, không nên dụ dỗ tập thể của vị khác; vị nào dụ dỗ thì phạm tội 
dukkaṭa.”  
 

3. Vào lúc bấy giờ, sa di tên Kaṇṭaka của đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya đã làm nhơ tỳ khưu ni tên Kaṇṭakī. Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao vị sa di lại thực hành điều sai trái có hình thức như 
thế?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép trục xuất sa di có mười yếu tố này: Là kẻ giết hại mạng sống, là kẻ lấy 
vật không được cho, là kẻ phi Phạm hạnh (hành dâm), là kẻ nói dối, là kẻ 
uống chất say, là kẻ phỉ báng đức Phật, phỉ báng Giáo Pháp, phỉ báng Hội 
Chúng, là kẻ có tri kiến sai trái, là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni. Này các tỳ khưu, ta 
cho phép trục xuất vị sa di có mười yếu tố này.”  
 

4. Vào lúc bấy giờ, có người vô căn nọ đã được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. 
Người ấy đi đến gặp các vị tỳ khưu trẻ rồi nói như vầy: - “Này các đại đức, hãy 
đi đến. Hãy làm điều nhơ nhớp với tôi.” Các vị tỳ khưu đuổi đi: - “Này kẻ vô 
căn, tiêu mất đi! Này kẻ vô căn, biến mất đi! Ai mà cần đến ngươi?” Bị các tỳ 
khưu xua đuổi, người ấy đi đến gặp các sa di to bự lớn xác rồi nói như vầy: - 
“Này các đại đức, hãy đi đến. Hãy làm điều nhơ nhớp với tôi.” Các vị sa di 
đuổi đi: - “Này kẻ vô căn, tiêu mất đi! Này kẻ vô căn, biến mất đi! Ai mà cần 
đến ngươi?”  
 

5. Người ấy khi bị các vị sa di xua đuổi lại đi đến gặp những người chăn 
voi, những người giữ ngựa rồi nói như vầy: - “Này các đạo hữu, hãy đi đến. 
Hãy làm điều nhơ nhớp với tôi.” Những người chăn voi, những người giữ 
ngựa đã làm điều nhơ nhớp. Những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Những Sa-môn Thích tử này là những kẻ vô căn. Những người nào 
trong bọn họ không phải là những kẻ vô căn thì những người ấy làm điều nhơ 
nhớp với những kẻ vô căn. Như vậy, chính tất cả những người này không có 
Phạm hạnh.”  
 

6. Các tỳ khưu đã nghe được những người chăn voi những người giữ ngựa 
phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, kẻ vô căn chưa được tu lên bậc trên thì 
không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất.” (1) 
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7. Tena kho pana samayena aññataro purāṇakulaputto khīṇakolañño 
sukhumālo hoti. Atha kho tassa purāṇakulaputtassa khīṇakolaññassa 
etadahosi: “Ahaṃ kho sukhumālo, na paṭibalo anadhigataṃ vā bhogaṃ 
adhigantuṃ adhigataṃ vā bhogaṃ phātikātuṃ.1 Kena nu kho ahaṃ upāyena 
sukhañca jīveyyaṃ na ca kilameyyan ”ti?  
 

 
8. Atha kho tassa purāṇakulaputtassa khīṇakolaññassa etadahosi: “Ime 

kho samaṇā sakyaputtiyā sukhasīlā sukhasamācārā subhojanāni bhuñjitvā 
nivātesu sayanesu sayanti. Yannūnāhaṃ sāmaṃ pattacīvaraṃ paṭiyādetvā 
kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā ārāmaṃ gantvā 
bhikkhūhi saddhiṃ saṃvaseyyan ”ti.  
 

 
9. Atha kho so purāṇakulaputto khīṇakolañño sāmaṃ pattacīvaraṃ 

paṭiyādetvā kesamassuṃ ohāretvā kāsāyani vatthāni acchādetvā ārāmaṃ 
gantvā bhikkhū abhivādeti. Bhikkhū evamāhaṃsu: “Kati vassosi tvaṃ āvuso 
”ti? “Kiṃ etaṃ āvuso, kativasso nāmā ”ti? “Ko pana te āvuso, upajjhāyo ”ti? 
“Kiṃ etaṃ āvuso, upajjhāyo nāmā ”ti? Bhikkhū āyasmantaṃ upāliṃ 
etadavocuṃ: “Iṅghāvuso upāli, imaṃ pabbajitaṃ anuyuñjāhī ”ti.  
 

 
10. Atha kho so purāṇakulaputto khīṇakolañño āyasmatā upālinā 

anuyuñjiyamāno etamatthaṃ ārocesi. Āyasmā upāli bhikkhūnaṃ 
etamatthaṃ ārocesi. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Theyyasaṃvāsako bhikkhave, anupasampanno na upasampādetabbo. 
Upasampanno nāsetabbo. Titthiyapakkantako bhikkhave, anupasampanno 
na upasampādetabbo. Upasampanno nāsetabbo ”ti. (2-3)  
 

 
11. Tena kho pana samayena aññataro nāgo nāgayoniyā aṭṭīyati harāyati 

jigucchati. Atha kho tassa nāgassa etadahosi: “Kena nu kho ahaṃ upāyena 
nāgayoniyā ca parimucceyyaṃ, khippañca manussattaṃ paṭilabheyyan ”ti? 
Atha kho tassa nāgassa etadahosi: “Ime kho samaṇā sakyaputtiyā 
dhammacārino samacārino brahmacārino saccavādino sīlavanto kalyāṇa-
dhammā. Sace kho ahaṃ samaṇesu sakyaputtiyesu pabbajeyyaṃ, evāhaṃ 
nāgayoniyā ca parimucceyyaṃ, khippañca manussattaṃ paṭilabheyyan ”ti.  
 

 
12. Atha kho so nāgo māṇavakavaṇṇena bhikkhū upasaṅkamitvā 

pabbajjaṃ yāci. Taṃ bhikkhū pabbājesuṃ upasampādesuṃ. Tena kho pana 
samayena so nāgo aññatarena bhikkhunā saddhiṃ paccantime vihāre 
paṭivasati. Atha kho so bhikkhu rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya 
ajjhokāse caṅkamati.  

                                                   
1 phātiṃ kātuṃ - Ma, Syā, Manupa, Tovi. 
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7. Vào lúc bấy giờ, có người con trai của gia đình bị khánh tận không còn 
thân quyến nọ là người mảnh mai. Khi ấy, người con trai của gia đình bị 
khánh tận không còn thân quyến ấy đã khởi ý điều này: “Ta là người mảnh 
mai, không đủ khả năng để đạt đến tài sản chưa có, hoặc làm tăng trưởng tài 
sản đã có, với phương kế gì để ta có thể sống thoải mái và không bị cực 
nhọc?”  

 
8. Rồi người con trai của gia đình bị khánh tận không còn thân quyến ấy 

đã khởi ý điều này: “Những Sa-môn Thích tử này có giới luật thoải mái, có sở 
hành thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn ngon rồi nằm ngủ ở những cái 
giường kín gió, hay là ta nên tự mình chuẩn bị y bát, cạo bỏ râu tóc, khoác lên 
các mảnh vải màu ca-sa, đi đến tu viện, và chung sống với các tỳ khưu?”  

 
9. Sau đó, người con trai của gia đình bị khánh tận không còn thân quyến 

ấy đã tự mình chuẩn bị y bát, cạo bỏ râu tóc, khoác lên các mảnh vải màu ca-
sa, đi đến tu viện, và đảnh lễ các vị tỳ khưu. Các vị tỳ khưu đã nói như vầy: - 
“Này đại đức, đại đức được bao nhiêu năm?” - “Được bao nhiêu năm? Này 
các đại đức, điều ấy là gì vậy?” - “Này đại đức, ai là thầy tế độ của đại đức?” - 
“Thầy tế độ? Này các đại đức, điều ấy là gì vậy?” Các vị tỳ khưu đã nói với đại 
đức Upāli điều này: - “Này đại đức Upāli, hãy thẩm tra người đã xuất gia này 
đi.”  

 
10. Sau đó, người con trai của gia đình bị khánh tận không còn thân 

quyến ấy, trong khi đang được đại đức Upāli thẩm tra, đã kể lại sự việc ấy. 
Đại đức Upāli đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu)[*] 
chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc 
trên rồi thì nên trục xuất. Này các tỳ khưu, kẻ đã đi theo ngoại đạo chưa được 
tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì 
nên trục xuất.” (2-3) 

 
11. Vào lúc bấy giờ, có con rồng nọ lo ngại, xấu hổ, và chán ghét với sự 

xuất thân là loài rồng. Sau đó, con rồng ấy đã khởi ý điều này: “Với phương 
kế gì ta có thể hoàn toàn thoát khỏi sự xuất thân là loài rồng và có thể thành 
tựu bản thể của loài người một cách nhanh chóng?” Khi ấy, con rồng ấy đã 
khởi ý điều này: “Những vị Sa-môn Thích tử này là những vị thực hành Giáo 
Pháp, thực hành sự bình thản, thực hành Phạm hạnh, nói lời chân thật, có 
giới hạnh, có thiện pháp; nếu ta có thể xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, 
như thế ta có thể hoàn toàn thoát khỏi sự xuất thân là loài rồng và có thể 
thành tựu bản thể của loài người một cách nhanh chóng.”  

 
12. Sau đó, con rồng ấy với hình dáng của người thanh niên đã đi đến gặp 

các vị tỳ khưu và thỉnh cầu sự xuất gia. Các vị tỳ khưu đã cho người ấy xuất 
gia, đã cho tu lên bậc trên. Vào lúc bấy giờ, con rồng ấy cùng với vị tỳ khưu 
khác ngụ trong trú xá ở chỗ giáp ranh. Khi ấy, trong đêm vào lúc hừng sáng, 
vị tỳ khưu ấy thức dậy và đi kinh hành ở ngoài trời.  
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13. Atha kho so nāgo tassa bhikkhuno nikkhante vissattho niddaṃ 
okkami. Sabbo vihāro ahinā puṇṇo. Vātapānehi bhogā nikkhantā honti. Atha 
kho so bhikkhu ‘vihāraṃ pavisissāmī ’ti kavāṭaṃ panāmento addasa sabbaṃ 
vihāraṃ ahinā puṇṇaṃ vātapānehi bhoge nikkhante. Disvāna bhīto 
vissaramakāsi. Bhikkhū upadhāvitvā taṃ bhikkhuṃ etadavocuṃ: “Kissa 
tvaṃ āvuso, vissaramakāsī ”ti? “Ayaṃ āvuso, sabbo vihāro ahinā puṇṇo 
vātapānehi bhogā nikkhantā ”ti.  
 
 

14. Atha kho so nāgo tena saddena paṭibujjhitvā sake āsane nisīdi. 
Bhikkhū evamāhaṃsu: “Ko ’si tvaṃ āvuso ”ti? “Ahaṃ bhante, nāgo ”ti. 
“Kissa pana tvaṃ āvuso, evarūpaṃ akāsī ”ti?  
 
 

15. Atha kho so nāgo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Bhikkhū 
bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne 
etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā taṃ nāgaṃ etadavoca: 
“Tumhe ca khvattha1 nāgā avirūḷhidhammā imasmiṃ dhammavinaye. 
Gaccha tvaṃ nāga. Tattheva cātuddase paṇṇarase aṭṭhamiyā ca pakkhassa 
uposathaṃ upavasa. Evaṃ tvaṃ nāgayoniyā ca parimuccissasi, khippañca 
manussattaṃ paṭilabhissasī ”ti.  
 
 

16. Atha kho so nāgo “Avirūḷhidhammo kirāhaṃ imasmiṃ dhamma-
vinaye”ti dukkhī dummano assūni pavattayamāno vissaraṃ karitvā pakkāmi. 
Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “Dveme bhikkhave, paccayā nāgassa 
sabhāvapātukammāya: yadā ca sajātiyā methunaṃ dhammaṃ patisevati, 
yadā ca vissattho niddaṃ okkamati. Ime kho bhikkhave, dve paccayā nāgassa 
sabhāvapātukammāya. Tiracchānagato bhikkhave, anupasampanno na 
upasampādetabbo. Upasampanno nāsetabbo ”ti. (4)  
 
 

17. Tena kho pana samayena aññataro māṇavako mātaraṃ jīvitā 
voropesi. So tena pāpakena kammena aṭṭīyati harāyati jigucchati. Atha kho 
tassa māṇavakassa etadahosi: “Kena nu kho ahaṃ upāyena imassa 
pāpakassa kammassa3 nikkhantiṃ kareyyan ”ti? Atha kho tassa māṇavakassa 
etadahosi: “Ime kho samaṇā sakyaputtiyā dhammacārino samacārino 
brahmacārino saccavādino sīlavanto kalyāṇadhammā. Sace kho ahaṃ 
samaṇesu sakyaputtiyesu pabbajeyyaṃ, evāhaṃ imassa pāpakassa 
kammassa nikkhantiṃ kareyyan ”ti.  
 
 

18. Atha kho so māṇavako bhikkhū upasaṅkamitvā pabbajjaṃ yāci. 
Bhikkhū āyasmantaṃ upāliṃ etadavocuṃ: “Pubbepi kho āvuso, upāli, nāgo 
māṇavakavaṇṇena bhikkhūsu pabbajito. Iṅghāvuso upāli, imaṃ māṇavakaṃ 
anuyuñjāhī ”ti.  

                                                   
1 tumhe khottha - Ma; tumhe khvattha - Syā, PTS.     3 pāpakammassa - Avi, Japu, Manupa. 
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13. Sau đó, trong khi vị tỳ khưu ấy đã đi ra ngoài con rồng ấy hết lo âu nên 
đã chìm vào giấc ngủ. Toàn bộ trú xá đã bị tràn ngập bởi (thân của) con rồng 
và các vòng thân còn ló ra khỏi các cửa sổ. Sau đó, vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): 
“Ta sẽ đi vào trú xá,” trong lúc đẩy cánh cửa đã nhìn thấy toàn bộ trú xá bị 
tràn ngập bởi (thân của) con rồng và các vòng thân đang ló ra khỏi các cửa 
sổ, sau khi nhìn thấy (trở nên) sợ hãi và đã kêu thét lên. Các vị tỳ khưu đã 
chạy lại và nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này đại đức, vì sao đại đức lại 
kêu thét lên vậy?” - “Này các đại đức, toàn bộ trú xá này bị tràn ngập bởi 
(thân của) con rồng và các vòng thân còn ló ra khỏi các cửa sổ.”  
 

14. Khi ấy, con rồng ấy sau khi thức giấc bởi tiếng động ấy đã ngồi xuống 
trên chỗ ngồi của mình. Các vị tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đệ, ngươi là ai 
vậy?” - “Thưa các ngài, tôi là rồng.” - “Này đệ, vì sao ngươi lại biến thành 
hình dạng như thế này?”  
 

15. Khi ấy, con rồng ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự 
kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và nói với con rồng ấy điều này: - 
“Các ngươi là loài rồng không có được pháp tiến bộ trong Pháp và Luật này. 
Này rồng, ngươi hãy đi đi. Và hãy tiến hành Uposatha1 vào ngày mười bốn, 
ngày mười lăm và ngày thứ tám của mỗi nửa tháng ở ngay nơi ấy, như thế 
ngươi sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự xuất thân là loài rồng và sẽ thành tựu bản 
thể của loài người một cách nhanh chóng.”  
 

16. Khi ấy, con rồng ấy (nghĩ rằng): “Nghe nói ta không có được pháp tiến 
bộ trong Pháp và Luật này” (trở nên) đau khổ, rầu rĩ, trong khi đang trào ra 
nước mắt đã khóc rống lên, rồi bỏ đi. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu 
rằng: - “Này các tỳ khưu, đây là hai lý do đưa đến việc hiện ra bản thể thật 
của loài rồng là khi nó thực hiện việc lứa đôi với rồng cái và khi nó hết lo âu 
rồi chìm vào giấc ngủ. Này các tỳ khưu, hai lý do này đưa đến việc hiện ra bản 
thể thật của loài rồng. Này các tỳ khưu, loài thú chưa được tu lên bậc trên thì 
không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất.” (4) 
 

17. Vào lúc bấy giờ, có người thanh niên nọ là kẻ đã đoạt đi mạng sống 
của người mẹ. Người ấy lo ngại, xấu hổ, và chán ghét với hành động ác độc 
ấy. Sau đó, người thanh niên ấy đã khởi ý điều này: “Với phương kế gì ta có 
thể thực hiện sự thoát ly đối với nghiệp ác ấy?” Khi ấy, người thanh niên ấy 
đã khởi ý điều này: “Những vị Sa-môn Thích tử này là những vị thực hành 
Giáo Pháp, thực hành sự bình thản, thực hành Phạm hạnh, nói lời chân thật, 
có giới hạnh, có thiện pháp; nếu ta có thể xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích 
tử, như thế ta có thể thực hiện sự thoát ly đối với nghiệp ác ấy.”  
 

18. Sau đó, người thanh niên ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu và thỉnh cầu sự 
xuất gia. Các tỳ khưu đã nói với đại đức Upāli điều này: - “Này đại đức Upāli, 
cũng trước đây con rồng với hình dáng của người thanh niên đã được xuất 
gia ở nơi các tỳ khưu. Này đại đức Upāli, hãy thẩm tra người thanh niên này.”  

                                                   
1 Vào các ngày này, các cư sĩ thường thọ trì tám giới hoặc mười giới một ngày đêm (ND). 



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 1             Mahākhandhakaṃ 

 218

19. Atha kho so māṇavako āyasmatā upālinā anuyuñjiyamāno 
etamatthaṃ ārocesi. Āyasmā upāli bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. 
Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Mātughātako bhikkhave, 
anupasampanno na upasampādetabbo. Upasampanno nāsetabbo ”ti. (5)  
 

 
20. Tena kho pana samayena aññataro māṇavako pitaraṃ jīvitā voropesi. 

So tena pāpakena kammena aṭṭīyati harāyati jigucchati. Atha kho tassa 
māṇavakassa etadahosi: “Kena nu kho ahaṃ upāyena imassa pāpakassa 
kammassa nikkhantiṃ kareyyan ”ti? Atha kho tassa māṇavakassa etadahosi: 
“Ime kho samaṇā sakyaputtiyā dhammacārino samacārino brahmacārino 
saccavādino sīlavanto kalyāṇadhammā. Sace kho ahaṃ samaṇesu 
sakyaputtiyesu pabbajeyyaṃ, evāhaṃ imassa pāpakassa kammassa 
nikkhantiṃ kareyyan ”ti.  
 

 
21. Atha kho so māṇavako bhikkhū upasaṅkamitvā pabbajjaṃ yāci. 

Bhikkhū āyasmantaṃ upāliṃ etadavocuṃ: “Pubbepi kho āvuso upāli, nāgo 
māṇavakavaṇṇena bhikkhūsu pabbajito. Iṅghāvuso upāli, imaṃ māṇavakaṃ 
anuyuñjāhī ”ti.  
 

 
22. Atha kho so māṇavako āyasmatā upālinā anuyuñjiyamāno 

etamatthaṃ ārocesi. Āyasmā upāli bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. 
Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Pitughātako bhikkhave, 
anupasampanno na upasampādetabbo. Upasampanno nāsetabbo ”ti. (6)  
 

 
23. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū sāketā sāvatthiṃ 

addhānamaggapaṭipannā honti. Antarāmagge corā nikkhamitvā ekacce 
bhikkhū acchindiṃsu, ekacce bhikkhū haniṃsu. Sāvatthiyā rājabhaṭā 
nikkhamitvā ekacce core aggahesuṃ. Ekacce corā palāyiṃsu. Ye te 
palāyiṃsu te bhikkhūsu pabbajiṃsu. Ye te gahitā te vadhāya onīyanti.  
 

 
24. Addasāsuṃ1 kho te pabbajitā2 te core vadhāya onīyamāne, disvāna 

evamāhaṃsu: “Sādhu kho mayaṃ palāyimha. Sacajja3 mayaṃ 
gaṇhīyeyyāma,4 mayampi evameva haññeyyāmā ”ti. Bhikkhū evamāhaṃsu: 
“Kimpana tumhe āvuso, akatthā ”ti? Atha kho te pabbajitā bhikkhūnaṃ 
etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Arahanto ete bhikkhave, bhikkhū. Arahantaghātako bhikkhave, 
anupasampanno na upasampādetabbo. Upasampanno nāsetabbo ”ti. (7)  

                                                   
1 addasaṃsu - Ma, Syā, PTS. 
2 kho te palāyitvā pabbajitā - Ma.   4 gayheyyāma - Ma, Syā, PTS;  
3 sacā ca - Ma; sace ca - Aṭṭhakathā.     gaṇheyyāma - katthaci. 
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19. Sau đó, trong khi được đại đức Upāli thẩm tra người thanh niên ấy đã 
kể lại sự việc ấy. Đại đức Upāli đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ 
khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, kẻ giết mẹ chưa 
được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi 
thì nên trục xuất.” (5) 
 
 

20. Vào lúc bấy giờ, có người thanh niên nọ là kẻ đã đoạt đi mạng sống 
của người cha. Người ấy lo ngại, xấu hổ, và chán ghét với nghiệp ác ấy. Sau 
đó, người thanh niên ấy đã khởi ý điều này: “Với phương kế gì ta có thể thực 
hiện sự thoát ly đối với nghiệp ác ấy?” Khi ấy, người thanh niên ấy đã khởi ý 
điều này: “Những vị Sa-môn Thích tử này là những vị thực hành Giáo Pháp, 
thực hành sự bình thản, thực hành Phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới 
hạnh, có thiện pháp; nếu ta có thể xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, như 
thế ta có thể thực hiện sự thoát ly đối với nghiệp ác ấy.”  
 
 

21. Sau đó, người thanh niên ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu và thỉnh cầu sự 
xuất gia. Các tỳ khưu đã nói với đại đức Upāli điều này: - “Này đại đức Upāli, 
cũng trước đây con rồng với hình dáng của người thanh niên đã được xuất 
gia ở nơi các tỳ khưu. Này đại đức Upāli, hãy thẩm tra người thanh niên này.”  
 
 

22. Sau đó, trong khi được đại đức Upāli thẩm tra người thanh niên ấy đã 
kể lại sự việc ấy. Đại đức Upāli đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ 
khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, kẻ giết cha chưa 
được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi 
thì nên trục xuất.” (6) 
 
 

23. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu đi đường xa từ Sāketa đến thành 
Sāvatthi. Giữa đường bọn cướp đã xuất hiện; chúng đã cướp bóc một số tỳ 
khưu và đã giết chết một số tỳ khưu. Các binh lính của đức vua phát xuất từ 
thành Sāvatthi đã bắt được một số kẻ cướp. Một số kẻ cướp đã tẩu thoát. 
Những kẻ tẩu thoát ấy đã xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Những kẻ nào đã bị bắt 
thì bị đưa đi tử hình.  
 
 

24. Những kẻ đã được xuất gia ấy đã nhìn thấy những kẻ cướp ấy đang bị 
đưa đi tử hình, sau khi nhìn thấy đã nói như vầy: - “May mắn thay chúng ta 
đã tẩu thoát, nếu hôm nay chúng ta bị bắt, chúng ta cũng có thể bị giết y như 
thế này.” Các vị tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các đại đức, các vị đã nói điều 
gì vậy?” Khi ấy, những kẻ đã được xuất gia ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ 
khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
các vị tỳ khưu ấy là các vị A-la-hán. Này các tỳ khưu, kẻ giết A-la-hán chưa 
được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi 
thì nên trục xuất.” (7) 
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25. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhuniyo sāketā sāvatthiṃ 
addhānamaggapaṭipannā honti. Antarāmagge corā nikkhamitvā ekaccā 
bhikkhuniyo acchindiṃsu, ekaccā bhikkhuniyo dūsesuṃ. Sāvatthiyā 
rājabhaṭā nikkhamitvā ekacce core aggahesuṃ. Ekacce corā palāyiṃsu. Ye te 
palāyiṃsu te bhikkhūsu pabbajiṃsu. Ye te gahitā te vadhāya onīyanti.  
 
 
 
 

26. Addasāsuṃ kho te pabbajitā te core vadhāya onīyamāne, disvāna 
evamāhaṃsu: “Sādhu kho mayaṃ palāyimha. Sacajja mayaṃ gaṇhīyeyyāma, 
mayampi evameva haññeyyāmā ”ti. Bhikkhū evamāhaṃsu: “Kimpana tumhe 
āvuso, akatthā ”ti? Atha kho te pabbajitā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ 
ārocesuṃ. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Bhikkhunīdūsako 
bhikkhave, anupasampanno na upasampādetabbo. Upasampanno nāse-
tabbo. Saṅghabhedako bhikkhave, anupasampanno na upasampādetabbo. 
Upasampanno nāsetabbo. Lohituppādako bhikkhave, anupasampanno na 
upasampādetabbo. Upasampanno nāsetabbo ”ti. (8-9-10)  
 
 
 

27. Tena kho pana samayena aññataro ubhatobyañjanako bhikkhūsu 
pabbajito hoti. So karotipi kārāpetipi. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Ubhatobyañjanako bhikkhave, anupasampanno na upasampādetabbo. 
Upasampanno nāsetabbo ”ti. (11)  
 

Anupasampannekādasavatthu niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
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25. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu ni đi đường xa từ Sāketa đến 
thành Sāvatthi. Giữa đường, bọn cướp đã xuất hiện; chúng đã cướp bóc một 
số tỳ khưu ni, đã làm nhơ nhớp một số tỳ khưu ni. Các binh lính của đức vua 
phát xuất từ thành Sāvatthi đã bắt được một số kẻ cướp. Một số kẻ cướp đã 
tẩu thoát. Những kẻ tẩu thoát ấy đã xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Những kẻ nào 
đã bị bắt thì bị đưa đi tử hình.  
 

26. Những kẻ đã được xuất gia ấy đã nhìn thấy những kẻ cướp ấy đang bị 
đưa đi tử hình, sau khi nhìn thấy đã nói như vầy: - “May mắn thay chúng ta 
đã tẩu thoát. Nếu hôm nay chúng ta bị bắt, chúng ta cũng có thể bị giết y như 
thế này.” Các vị tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các đại đức, các vị đã nói điều 
gì vậy?” Khi ấy, những kẻ đã được xuất gia ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ 
khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, kẻ 
làm nhơ tỳ khưu ni chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc 
trên, đã tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. Này các tỳ khưu, kẻ làm chia rẽ 
hội chúng chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên, đã tu 
lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. Này các tỳ khưu, kẻ làm chảy máu (đức 
Phật) chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên 
bậc trên rồi thì nên trục xuất.” (8-9-10) 
 

27. Vào lúc bấy giờ, có người lưỡng căn nọ1 đã được xuất gia ở nơi các tỳ 
khưu. Người ấy hành động (như người nam) rồi bảo (người nam khác) hành 
động (với mình). Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, người lưỡng căn chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên 
bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất.” (11)  
 

Dứt mười một câu chuyện về người chưa được tu lên bậc trên. 
 

***** 

                                                   
1 Người có cả hai bộ phận sinh dục nam và nữ (ND). 




